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Ročník XXI., číslo 52

svátek svaté rodin
ježíše, marie a josefa

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
 tatenice, Hoštejn, Lubník

mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov

Loštice, Moravičany
 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

 „Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého služebníka 
podle svého slova v pokoji, 
neboť moje oči uviděly 
tvou spásu, 
kterou jsi připravil 
pro všechny národy: 
světlo k osvícení pohanů 
a k slávě tvého 
izraelského lidu.“ Lk 2,29-32

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté rodiny 
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, 
abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

Žalm 128  Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
1: Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)             2: Kol 3,12-21                                   Ev. Lk 2,22-40
Ordinárium: Olejníkovo č. 502                   příště  Břízovo č. 503
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BoHosLUžBY na PŘeLomU rokU
Úterý 31. prosince 
 ZáBŘeH: mše svatá 14.30 hod.
 JEDLÍ 15.00; SVÉBOHOV 17.00; KLÁŠTEREC 17.00; 
Úterý 1. ledna 2015 – bohoslužby jako v neděli 

svátost smíŘení. O prvním pátku v měsíci 2. ledna můžete od 15.30 hod. přistoupit 
ke svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš 

mateŘské a rodinné CentrUm HníZdo 
V úterý 6. ledna 2015 v 9.30 hod. Hnízdo navštíví 
MUDr. Eliška Maradová- tématem přednášky bude 
působení Elišky ve středoafrickém státu Burundi.

V úterý 13. ledna v 9.30 hod. - beseda s Bc. Lenkou Davidovou na téma „Jak porozumět 
dětským pocitům“. Seminář se zaměří na důležitost přípravy dětí na lékařské zákroky i ru-
tinní, zákroky na pohotovosti či hospitalizaci. Podíváme se, jaké jsou prožitky dětí v tako-
vých situacích, jaká existují následná rizika a na co se mohu zaměřit jako rodič, abych mož-
né negativní prožitky dítěte co nejvíce zmírnil.
PROVOZ HNÍZDA: pondělí až pátek 8.30 až 11.30 hod. (www.hnizdozabreh.cz)

mĚsto vstoUPí do rokU 2015 novoroČním konCertem
Nový občanský rok zahájí v Zábřehu slavnostní no-
voroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na 
něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením 
Martina Hrocha se sólisty
Markétou Cabajovou na flétnu, Františkem Kolča-
vou na violoncello a sopranistkou Šárkou Hlocho-
vou. Program koncertu je navýsost atraktivní, ná-
vštěvníci uslyší skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. 

A. Mozarta a dalších renomovaných autorů. Sváteční setkání při hudbě, které pořádá Měs-
to Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní a Svatou Barborou z. s. bude zároveň prv-
ním koncertem hudebního cyklu Bravo Zábřeh v novém roce 2015. 
„Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni, kteří si chtějí 
zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také prožít chvíle pospo-
litosti a přátelské atmosféry,“ uvedl starosta František John. Koncert v kostele sv. Barbory 
začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné.

Promítání Pro koLedníkY a PŘíZnivCe 
tŘíkráLové sBírkY. 
Kino Retro připravilo nabídku sedmi filmů pro ko-
ledníky a příznivce sbírky. Promítání proběhne ve 
třech termínech: 11. 1., 25. 1. a 1. 2. vždy v časech 13, 
15 a 17.30 hod. Předprodej a další informace najdete 
na stránkách www.kinoretro.cz. Vstupné je sponzo-
rováno.                                                        Jana Skalická
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 Na sklonku roku 2014 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Cha-
rity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; 
jejich rodinám pak za poskytnutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dob-
rodincům, bez kterých by naše práce nebyla myslitelná a kteří nám v průbě-
hu roku propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám finance či 
charitativní dílo provázejí modlitbou. Děkuji za Vaši ochotu pomáhat i vol-
bu dělat to naším prostřednictvím. Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací 
každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2015. Vše dobré a pevné zdraví.    
  Jiří Karger Charity Zábřeh– ředitel

CHaritní Les. Okruh aktivit a činností zábřežské Charity se stále 
rozšiřuje. V roce 2012 jsme darem přijali pěkný, hospodářský les, ve 
kterém se postupně učíme hospodařit. Tento majetek je nám příleži-
tostí, jak zaměstnat, dát práci a možnost přivýdělku lidem v hmot-
né nouzi, lidem dlouhodobě nezaměstnaným, lidem s existenčními 
problémy. V zábřežském areálu Jednoty, v ulici Na Řádkách, jsme le-
tos zřídili štípárnu, kde palivové dřevo zpracováváme na různý sor-
timent. Současně jsme díky tomuto majetku schopni pomáhat třeba 
i těm, kteří si z důvodu nízkých příjmů sami nejsou schopni zajistit a 
nachystat topení na zimu. 

Protože nám toto „sociální lesnictví“ v mnohém dává smysl a je příležitostí rozvoje služeb 
Charity ve prospěch potřebných i do budoucna, chceme Vám nabídnout následující:
 za výhodnou cenu Vám odprodáme palivové dřevo na tuto nebo i příští topnou sezónu 

– štípaná polena, skolky, …
 pokud nemáte čas, síly nebo techniku pomůžeme s hospodařením ve Vašem lese – 

uskutečníme probírku, pokácení sušin, odstranění stromů napadaných kůrovcem;
 pomůžeme s úklidem a opětovným zalesněním paseky, se sázením stromků
 pomůžeme Vám se zobchodováním těženého dřeva z Vašeho lesa, případně takový les 

od Vás nastojato vykoupíme. 
Pokud najdete prostor s námi v některé z uvedených oblastí spolupracovat, kontaktujte 
prosím Jiřího Kargera (tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz). 

tŘíkráLová sBírka 2015
tŘíkráLové koLedování – tříkráloví koledníci se na své 
putování vypraví již 2. ledna a potkávat se s nimi můžete až do 
neděle 11. ledna 2015. Poznáte je podle královského oděvu, s ke-
ramickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladnič-
ku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka 
a totožnost prokáže občanským průkazem. 
Keramické hvězdičky letos pro koledníky vyrobily ochotné ma-
minky z Mateřského a rodinného centra Hnízdo a uživatelé Denního stacionáře Domovin-
ka. Děkujeme.

 Koncert z Brna – v přímém přenosu na ČT 1 můžete v neděli 4. ledna 2015 v 18 hodin 
sledovat Tříkrálový koncert Charity ČR z Městského divadla v Brně. 

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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Církev BeZ marie je sirotČinCem
Pravdou je, že Maria je Ta, která umí proměnit zví-
řecí stáj na Ježíšův domov. S trochou plenek a mo-
řem něhy. Je také schopna rozradostnit dítě v lůně 
jeho matky, jak slyšíme v evangeliu. Je schopna nás 
obdařit Ježíšovou radostí. Maria je zásadně Mat-
kou. – Někdo možná řekne: „Matka je však málo. 
Je také Královnou, je Paní...“ – Ano, ale Maria je 
Matka. Proč? Protože ti přinesla Ježíše. 
Řeknu vám jednu příhodu, která je pro mne velmi 

bolestná. Bylo to v 80. letech v Belgii, kde jsem byl na jednom sympoziu. Dobří, pracovití 
katolíci. Pozvali mne na večeři do jedné rodiny. Několik dětí. Manželé byli profesoři teolo-
gie, velice studovaní. A protože moc studovali, byli poněkud zapálení... Mluvili jsme o Ježíši 
velice teologicky, byla to fundovaná kristologie, a na závěr prohlásili: „Poznali jsme už Ježí-
še natolik, že nepotřebujeme Marii a proto nepěstujeme mariánskou zbožnost.“ 
 – Strnul jsem. Rozesmutnělo mne to a způsobilo špatnou náladu. Je to jako by démon, 
o kterém Pavel říká, že se převléká za anděla světla, pod zdáním „lepší“ formy, odňal to nej-
lepší. A to by byla Maria bez mateřství. Maria je Matkou. A to především. Nelze chápat žád-
ný Mariin titul bez toho, že je Matkou. Je Matkou, protože rodí Ježíše a pomáhá nám mocí 
Ducha Svatého, aby se Ježíš v nás narodil a rostl. Je Tou, která nám nepřetržitě dává život. Je 
Matkou církve. Je Mateřstvím. Nemáme právo – a chybujeme, činíme-li tak – osvojit si psy-
chologii sirotků. Křesťan totiž nemá právo být sirotkem. Má Matku! Máme Matku! Jeden 
starý, bodrý kazatel, mluvil kdysi o těchto typech sirotčí psychologie a svoje kázání končil: 
„Kdo však nechce mít Marii za matku, bude ji mít za tchýni!“ Matka... Je matkou, která nám 
nejenom dává život, ale vychovává nás ve víře. Snažit se ve víře růst bez Mariiny pomoci je 
jiné. Je to něco úplně jiného. Je to jako růst sice v církvi, ale v takové, která je sirotčincem. 
Církev bez Marie je sirotčincem. Ona nás vychovává, umožňuje nám růst, dotýká se svědo-
mí. A jak se dovede našeho svědomí dotknout lítostí! 
 Líbí se mi, a dosud tak činím, když mám trochu času, číst příběhy svatého Alfonse z 
Liguori. Jsou z jiných časů, pokud jde o styl vyprávění. Ale jsou pravdivé. V každé kapitole 
vypráví nějakou povzbuzující historku spojenou s Marií. Na jihu Itálie – nevím, jestli v Ka-
lábrii či na Sicílii – je uctívaná mandarinková Panna. Je to v oblasti, kde je hodně mandari-
nek. A tuto mandarinkovou Pannu ctí lotři i zloději. Uctívají ji. A říkají, že Panna manda-
rinek je má ráda a prosí, aby došli do nebe. Ona hledí na zástup přicházejících lidí, a když 
jednoho z „nehodných“ vidí, naznačí mu rukou, aby šel dopředu. A v noci, když je tma a 
není tam svatý Petr, otevře mu bránu! Je to velice lidové a folkloristické, ale sděluje velkou 
pravdu nebo velkou teologii. Matka pečuje o svého syna až do konce a snaží se mu až do 
konce zachránit život. Odtud teze svatého Alfonse Marii z Liguori, že ten, kdo ctí Pannu 
Marii, nebude zavržen. Ona je naší poslední nadějí. Celý život se umí dotýkat svědomí, do-
provází nás a pomáhá nám. Maria je Tou, která pomáhá Ježíšovi sestoupit. Při sestupu z 
nebe pomáhá Ježíšovi žít spolu s námi. Je Tou, která vidí, pečuje, všímá si a je. 
 Jedna věc mne velice oslovuje, totiž první západní mariánská antifona, která je převzata 
z východu. „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ Je první a nejstarší. Pochá-
zí ze staré tradice, kterou ruští mystikové a mniši podávají takto: „Ve chvílích duchovního 
neklidu nezbývá než utéci se pod ochranu svaté Boží Rodičky“, Té, která nás chrání a brání. 
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Vzpomeňme na Apokalypsu, kde „utíká s dítětem v náruči, aby jej nepohltil drak“. Jestli-
že někdo zná Ježíše, nemůže říci, že je natolik zralý, že nepotřebuje Marii. Nikdo nemůže 
odhlížet od Jeho Matky. My Argentinci, když potkáme někoho, kdo jeví známky špatnosti, 
jedná špatně, možná trochu z nedostatku, protože se mu nedostává lásky, nebo proto, že byl 
připraven o mateřský cit, používáme silné slovo, že je „huacho“ – sirotek. Křesťan nemůže 
být sirotek, protože má Marii za matku.

Papež František na setkání se Schönstattským hnutím, aula Pavla VI. 25.10.2014

PoZvání na PoUŤ do 
svaté ZemĚ v roce 2015. 
Římskokatolická farnost Zá-
břeh ve spolupráci s CA AWER 
TOUR s.r.o. v Zábřehu opět 
připravují na jaro příštího roku 
pouť do Svaté země. Přijměte 
proto naše pozvání osobně po-
znat nejposvátnější místa všech 
křesťanů a navštívit Nazaret, 
Betlém, Kánu Galilejskou-mís-
to prvního zázraku, Jeruzalém 
– Golgotu, místo Božího hro-
bu, Zeď nářků, oblast Genezaretského jezera-Kafarnaum, Tabghu, Mrtvé moře, přírodní 
rezervaci En Gedi, pevnost Masadu a mnohá další. Vydejme se společně obnovit a posílit 
svoji víru. 
Poutní zájezd se uskuteční v termínu 9. 3. – 17. 3. 2015 s odletem z Prahy. Více informací 
a přihlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 
731 626 506.  Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

katoLiCkÝ dŮm ZáBŘeH
v  Nejenom seniory zveme na úterý 30. prosince na ZáBavné odPoLedne s HUd-
BoU a tanCem. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil le-
tošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2015 při siLvestrovské ve-
seLiCi se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na středu 31. prosince. Vstupen-
ku s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit 
v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248. 
  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PooHLédnUtí Za rorátY v dĚkanském kosteLe sv. Barto-
LomĚje. adventní příprava skončila. Věřící včetně dětí si zvykli hojně na-
vštěvovat ranní rorátní bohoslužby. Zvláštní poděkování patří všem, kteří 
k tomu přidali jakoukoliv službu svým bližním. P. František Eliáš
Za pomoc při rorátních snídaních si zaslouží velké poděkování paní Marie 

Rábelová, stejně jako všichni, kteří přispěli (které přispěly) domácím pečivem nebo finanč-
ní částkou. Míla Janů
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červenovodsko    červenovodsko

BoHosLUžBY: středa 31. prosince: Červená Voda 16.00 hod.;
čtvrtek 1. ledna: Červená Voda 9.00; Písařov 10.30; Jakubovice 7.30 hod.
   Požehnaný rok 2014 všem přeje P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

BoHosLUžBY: středa 31. prosince: Loštice 16.00, Moravičany 16.00 hod.;
čtvrtek 1. ledna: Loštice 9.30, Moravičany 8.00 hod.
   Buď Bože milostiv a žehnej nám i v novém roce 2015. P. Miroslav Obšivan 

tŘíkráLovÝ konCert. Srdečně vás zveme v neděli 18. ledna 
2015 od 14.30 hod. do kulturního domu v Lošticích na Tříkrálový 
koncert, kterým vyvrcholí letošní Tříkrálová sbírka. Zahrají skupi-
ny Madalen a Vodníci (účinkují zdarma), poprvé se dozvíte výsled-
ky sbírky a další zajímavosti z letošního koledování. Z úspěšných 
luštitelů tříkrálové tajenky budou vylosováni výherci poukazů do 
sportovního areálu Bozeňov. Připraven je také speciální program 
pro malé děti.                                                                     Jana Skalická 

PoZdrav a PŘání do novéHo rokU
 Milí čtenáři Farních informací, bratři a sestry, přátelé!
 Dovolte mi, abych Vás i Vaše drahé touto cestou pozdravil a na prahu roku 2015 Vám 
popřál hodně Božích milostí a ochotu kráčet cestou víry zas dál!
 Na počátku roku si většina z nás klade tradiční otázku: Jaký bude? Všechno, co nás 
v tomto roce čeká, bude vyžadovat velkou odvahu, statečnost i odpovědnost, především 
ale charakter, čistotu srdcí a úmyslů. Zkusme i v tomto roce bojovat za vítězství dobra jen 
dobrými prostředky. Víme, že je to těžká cesta, ale k ní nás vede evangelium a Boží milost. 
Nepodlehněme netečnosti, pasivitě, lhostejnosti a sobectví. Špatné by bylo, kdybychom se 
stáhli do vlastní ulity a nejevili zájem o dění v rodině, ve farnosti, v arcidiecézi či v celé spo-
lečnosti. To není křesťanský duch. Buďme v tomto roce lidmi jasnými, lidmi naděje. Kde 
najdeme jiskřičku dobra, snažme se, aby se i našim dechem rozhořela. Nalomené nedolom-
me! Mějme neustále jedno srdce a jednu mysl. Kam v tomto roce vstoupíme, tam ať zavlád-
ne radost a naděje!
 Z přechodného bydliště v Bratislavě Vám žehná a pamatuje na Vás v modlitbách
   P. Pavel Kavec CM 

postřelmovsko    postřelmovsko

BoHosLUžBY na PŘeLomU rokU: 
 31. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 16.00 
 1. 1. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00.
O první sobotě 3. ledna od 9.00 hod. bude mariánská pobožnost v Postřelmově. 
  Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z  tatenice

BoHosLUžBY na PŘeLomU rokU:
 1. ledna 2015: Tatenice 9.00; Hoštejn 10.30; Lubník 7.45 hod.

v lednu budeme volit nové členy pastoračních rad farností spravovaných z tatenice. 
Děkuji všem, kteří se rozhodnou kandidovat.  P. Jaroslav Přibyl 

Děkuji všem, kdo se aktivně zapojili do života farností a přeji všem požehnaný nadcháze-
jící rok 2015.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

BoHosLUžBY ve středu 31. prosince: mohelnice 17.300 hod. 
Čtvrtek 1. ledna: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod. 
Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 2015.  
  P. Petr Šimara

moHeLniCkÝ BetLém je PŘístUPnÝ do 6. ledna včetně:
ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední dny 10 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Po svátku tří králů 6. února až do Hromnic: neděle 14 – 17,
úterý, čtvrtek, sobota 15 – 16 hod.

štítecko    štítecko    štítecko

BoHosLUžBY 1. ledna 2015: Štíty 9.00, Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.

Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího požehnání v roce 2015. 
   P. Josef Altman

* * *

jeden drUHémU - Jan Noha
Člověk člověku SVĚTLEM by měl být, SNEM, který zdá se, RUKOU, která vede. 
Člověk člověku VĚRNĚ by měl žít a UČIT srdce zpívat živou píseň, 
mlčí-li snad, či zpívat nedovede.

Člověk člověku je SLUNCEM I STÍNEM. Každý má v sobě tichý, teplý kout, 
kam přijít můžeš po daleké cestě stisknout si ruce, snít i spočinout. 

Člověk člověku ČASEM by měl být, v kterém se dočká všeho, co si přál. 
Člověk v člověku SRDCE by měl mít, v němž toho najde, koho miloval.

Člověk člověku v životě je VŠÍM. Nejvíce LÁSKOU, kterou nechce zpět. 
Žijeme dny své s jejím tajemstvím, které je chvíli domov, chvíli svět. 
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sbírky nejsou uvedeny, protože fi byly připravovány v předstihu.

PŘání a PodĚkování
děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života našich far-
ností, všem, kteří pomáhají osobním nasazením, modlitbou nebo fi-
nančním darem. děkuji zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minu-
lém roce spolupracovali. 
vyprošuji vám všem požehnání do nového roku 2015. ať s vámi zůstá-
vá Boží pokoj a dobrá vůle.  Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan

Děkuji všem, kteří nám v letošním roce pomáhali při opravách církevních objektů. Bez Vaší 
pomoci by naše práce byla jen těžko realizovatelná. Do nového roku Vám přeji vše dobré, 
hodně požehnání, zdraví, radosti, pokoje a vytrvalost v ochotě vykonat něco pro druhé.                
                                                                                                                        Mgr. Luděk Diblík 

Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovní-
kům za účinnou pomoc a spolupráci v letošním roce a do roku 
2015 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje. 
  Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD

Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům 
za účast na orelských akcích a za pomoc při jejich organizování. 
Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 přeje-
me všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Pokojné Vánoce naplněné radostí z Kristovy blízkosti a do roku 
2015 hojnost Božího požehnání přeje a za důvěru a přízeň všem 
poutníkům děkuje za kolektiv pracovníků AWER TOUR s.r.o. v 
Zábřehu a AWERTOUR spol. s r.o. v Bratislavě Lenka Hamplová.

Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a doufá-
me, že nám svými dary budou pomáhat i v roce 2015. Pán Bůh ať Vám požehná. 
                                                                                      Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje

Všem dárcům, kteří květinami i finančními dary přispívali na výzdobu Lurdské kaple a ol-
táře sv. Terezie upřímné Pán Bůh zaplať.  Marie Zíková, Věra Jašková a Jana Kropáčková 

Požehnaný vánoční čas přeje a v novém roce se na Vás všech-
ny těší  Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO 

Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost, které nám věnovali v uply-
nulém roce. Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě našim kurý-
rům, bez nichž by se neobešla doprava výtisků FI z tiskárny do Zábřeha, i těm, kteří se podílejí 
na distribuci FI do farností. Bůh žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš nový rok provází zdraví 
a radost!   redakce

  
  


